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ثقافة وناس

على الغالف

نجوم

وداعًا نور الشريف...

ّ
من السيدة زينب إلى عرش الشاشة العربية

في إدارة يوسف شاهين
بني املخرجني الكبار الذين عمل معهم نور الشريف على امتداد نصف قرن،
و 200فيلمًا ،من حسن اإلمام إلى سعيد مرزوق ،مرورًا بعاطف السيد وداود عبد
ّ
استثنائيًا .إذا كان
السيد ومحمد خان ،يبقى لقاؤه السينمائي بيوسف شاهني
النجم اإليطالي مارتشيللو ماستروياني بالنسبة إلى املايسترو فدريكو فلليني،
ّ
ّ
ونصف» تحديدًا ،فإن
بطله املضيء وصنوه ومجسد ّشخصيته في فيلم «ثمانية ّ
النجم املصري نور الشريف جسد بمهارة نادرة صورة املعلم يوسف شاهني
على الشاشة ،في ّ
ّ
ّ
البيوغرافية
مصرية» ( ،)1982الجزء الثاني من ثالثيته
«حدوتة
ّ
ّ
و«اسكندريه… كمان وكمان»)ّ .
تقم َص نور ،بأداء مدهش،
«إسكندرية ليه؟»
(بني
ّ
ّ
شخصية املخرج الكبير ،بالنظارتني الشهيرتني والسيجار األبدية ،في مرحلة
ّ
ّ
القومية
النضج الفني والسياسي :شاهني رجل الرهانات الطموحة ،والخيارات
ّ
الجذرية التي الزمته حتى الرمق األخير .هذا النفس النضالي نفسه ،طبع مسار
ّ
نور الشريف الذي كنا نجده داخل مصر وخارجها ،على خطوط املواجهة في كل
الشعبية .تحديدًا ّ
ّ
ّ
قضية فلسطني« :ناجي العلي»
والتحركات
التضامنية
املبادرات
ّ
ّ
عاطف ّ
الطيب ( )1992الذي كلفه الكثير ،وقبلها بعامني مسرحية «القدس» ،على
سبيل املثال… وأيضًا فكرة املمانعة ومواجهة االستعمار التي كانت ذروتها
دوره في سجن أبو غريب العراقي («ليلة البيبي دول» ،عادل أديب.)2008 /
وبعد خمسة عشر عامًا ،حني خاض يوسف شاهني معركة العقالنية والتنوير،
واملد التكفيري في بداياته ،لم يجد أفضل من نور الشريف لتأدية دور ابن رشد
على الشاشة ،فكان فيلم «املصير» الذي يعد ذروة في مسيرة يوسف شاهني
ّ
السينمائية.
شخصية «ابن رشد» في فيلم المصير

القاهرة ـــ عال الشافعي
ي ـقــول مــوالنــا ج ــال الــديــن الــرومــي:
«ليس في العالم خيال دون حقيقة».
م ـقــولــة رافـ ـق ــت نـجـمـنــا ال ـك ـب ـيــر نــور
الشريف ( 1946ـ  )2015طوال مشواره
الــذي طــواه املــوت أمــس .رحــل املمثل
امل ـ ـعـ ــروف ف ــي «م ـس ـت ـش ـفــى ال ـص ـفــا»
في القاهرة بعد معاناة شديدة مع
املـ ــرض ،إذ ك ــان يـعــانــي مــن ســرطــان
الــرئــة ،وخـضــع لجلسات ع ــاج عــدة
في أميركا.
كان الشريف دائمًا يقف على أرضية

ّ
أول أدواره السينمائية كان
مع المخرج حسن اإلمام في «قصر
الشوق» لنجيب محفوظ

ص ـل ـبــة لـيـنـطـلــق م ـن ـهــا وي ـح ـل ــق فــي
عالم الخيال ويبدع ،مهما كان شكل
اإلب ـ ـ ــداع .ب ــداي ــة م ــن ل ـعــب ك ــرة ال ـقــدم
ف ــي شـ ـ ــوارع «ال ـس ـي ــدة زيـ ـن ــب» ،ذلــك
الحي القديم واألصيل الذي انعكس
على كل تفاصيل شخصيته ،مــرورًا
بـمــوهـبـتــه ف ــي الـتـمـثـيــل واإلخ ـ ـ ــراج،
وحتى في اكتشاف املواهب .في هذا
الشريف عني خبير
املجال ،امتلك نور
ّ
فــي األمل ــاس ،ورحــابــة تبني املــواهــب
الجديدة والصبر على صقلها .هذا
ما تؤكده مكتبته الخاصة في الركن
املـمـ ّـيــز فــي مـنــزلــه ال ــذي ك ــان يجلس
فيه ليقرأ ويتأمل.
من يخطو داخل هذا الركن سيعرف
أكثر كيف امتزجت املوهبة بالحس
اإلنـســانــي ّ .فــالـجــدران املصنوعة من
خشب معشق ذي طــابــع فني فريد،
تضم كلمات البن عربي وجالل الدين
ال ــروم ــي وغ ـيــره ـمــا م ــن امل ـت ـصـ ّـوفــة،
وه ــو م ــا يـعـكــس ال ـج ـهــد الـ ــذي بــذلــه
املمثل املصري ليصل إلى ما ُيعرف
ب ــ«ف ـض ـي ـلــة االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء» م ــن خ ــال

ّ
يتحدث متى كان
عشقه للتأمل .هو
ّ
للحديث ضرورة ،ويفضل اإلنصات.
تـلــك عــادتــه مـنــذ ال ـش ـبــاب ،حــن كــان
سالحه الصمت والتأمل في مواجهة
ما ال يرضيه.
ّ
ويبدو أن الفتى العاشق لكرة القدم
والتمثيل في شوارع مصر القديمة،
ّ
كان يدرك ضرورة أن يحلق بخياله.
ّ
رغم يتمه ،عرف أن اللحظة ستأتيه
ويملك الخشبة ،سواء خشبة امللعب
أو املـســرح .كــان يعشق الكرة والفن،
ل ـك ــن ال ـش ـغ ــف األك ـ ـبـ ــر ك ـ ــان لـخـشـبــة
املسرح .دخلها ّ
وقدم تجربته األولى
«ال ـ ـشـ ــوارع ال ـخ ـل ـف ـيــة» ،وم ــن بـعــدهــا
ان ـط ـل ــق ك ـمــوه ـبــة واعـ ـ ـ ــدة ،م ــع ك ـبــار
املخرجني.
م ـح ـم ــد ج ــاب ــر م ـح ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه أو
ن ــور ال ـشــريــف ه ــو واحـ ــد م ــن نـجــوم
الـفــن العربي واملـصــري ال ــذي يمتلك
ّ
والتنوع ،ويدرك
تاريخًا شديد الثراء
ج ـي ـدًا أهـمـيــة ودور ال ـفــن ،وض ــرورة
ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع .لـ ــذلـ ــك ،فـ ـه ــو مـ ــن ال ـن ـج ــوم
الـ ـق ــائ ــل ال ــذي ــن ن ـج ــده ــم يـمـتـلـكــون
ً
مشوارًا حافال بأفالم تجارية سارت
جنبًا إلى جنب مع األفالم ذات القيمة
الـفـنـيــة ،ال ـتــي تـعــد م ــن كــاسـيـكـيــات
السينما املصرية والعربية ،إضافة
إل ــى مـســرحـيــات ومـسـلـســات ال تقل
ّ
تنوعًا .عمل نور الشريف مع معظم
املـ ـخ ــرج ــن ،بـ ـ ــدءًا م ــن ح ـس ــن اإلم ـ ــام
ومـحـمــد فــاضــل ،وداود عـبــد السيد
وع ــاط ــف ال ـط ـي ــب وي ــوس ــف شــاهــن
ً
وس ـم ـي ــر س ـي ــف ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى أم ـيــر
رم ـس ـي ــس آخ ـ ــر امل ـخ ــرج ــن ال ـش ـبــاب
ال ـ ــذي ـ ــن تـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــم ف ـ ــي ف ـي ـل ـمــه
«بتوقيت القاهرة» (.)2015
ومن ّ
يتأمل وضع السينما املصرية،
ّ
سيجد أن تجربة جيل الثمانينيات
شــديــدة الـتـمـ ّـيــز ويـصـعــب تـكــرارهــا،
ل ـي ــس ّ ف ـق ــط ع ـل ــى م ـس ـت ــوى اإلنـ ـت ــاج
ب ــل ألن ـه ــا ق ـ ّـدم ــت أف ـضــل اإلن ـتــاجــات

ملخرجني مثل عاطف الطيب ،وداود
ع ـب ــد ال ـس ـي ــد ،وعـ ـل ــي ع ـب ــد ال ـخ ــال ــق،
وخـيــري بـشــارة ،ورض ــوان الكاشف،
وشريف عرفة .وساهم نور في إطالق
مواهب البعض ّ
وقدمهم وأنتج لهم
أولــى تجاربهم السينمائية ،ومنهم
سمير سيف ومحمد النجار وداود
عـ ـب ــد الـ ـسـ ـي ــد ومـ ـحـ ـم ــد خ ـ ـ ــان .ل ــذل ــك
وكما قال عنه الكاتب الكبير خيري
شلبي عندما ّ
قرر أن يصف موهبته:
«رق اإلنــاء وراقــت الخمر ...فتشابها
واخ ـت ـل ــط ّاألمـ ـ ـ ــر ...ف ـكــأن ـمــا خ ـمــر وال
ق ــدح ...وكــأنـمــا قــدح وال خـمــر» .هنا،
ّ
يقصد شلبي أن موهبة نور الشريف
تـمــاهــت م ــع ال ـفــن وص ــار ك ــل منهما
ّ
مرادفًا لآلخر .لذلك فإن أي قراءة فنية
لسينما نــور الـشــريــف ،وامل ــرور على
مالمح البطل الــذي ّ
قدمه في ّ أفالمه
التي تجاوز عددها الـ  ،200إنما هي
أيضًا مراجعة اجتماعية خالل أربعة
ع ـق ــود .نــاحــظ ت ـن ـ ّـوع الـشـخـصـيــات
التي ّ
جسدها الفتى الـبــريء املكافح
ضحية الفساد في بعض األحيان ،أو
ّ
«الفتوة» الشعبي أو املواطن املقهور
ضحية االن ـف ـتــاح االق ـت ـصــادي الــذي
يـقـ ّـرر أن يأخذ حقه بـيــده ،أو الشاب
السياسي الحالم الــذي يفرمه نظام
ديكتاتوري مستبد .لذلك ،فمراجعة
سـ ـيـ ـنـ ـم ــا نـ ـ ـ ــور ال ـ ـشـ ــريـ ــف فـ ـ ــي جـ ــزء
كبير منها مــراجـعــة أيـضــا للتاريخ
ال ـس ـي ــاس ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـل ـح ـيــاة
ً
املصرية والعربية ،ومنها مثال دور
ّ
«ح ـس ــن س ـل ـطــان» ف ــي فـيـلــم «سـ ــواق
األوتوبيس» ( )1982الذي يعد إحدى
أيـقــونــات السينما الـعــربـيــة .القصة
ملـحـمــد خ ــان وال ـس ـي ـنــاريــو وال ـح ــوار
ل ـل ـك ــات ــب ب ـش ـي ــر ال ـ ــدي ـ ــك ،واإلخـ ـ ـ ــراج
لـلـمـبــدع عــاطــف ال ـط ـيــب الـ ــذي شكل
مع بشير ونــور ثالوثًا ّ
يقدم سينما
مـ ـتـ ـف ـ ّـردة ف ــي م ـف ــردات ـه ــا اإلب ــداعـ ـي ــة.
وق ــد ّأدى ن ــور الـشــريــف دور «حسن
ـاه
سـ ـلـ ـط ــان» بـ ــاق ـ ـتـ ــدار ش ــدي ــد وتـ ـم ـ ٍ
م ــع الـشـخـصـيــة إل ــى درجـ ــة ال ـتــألــق،
م ــا أس ـهــم ف ــي حـصــولــه عـلــى جــائــزة
«مهرجان نيودلهي الدولي» ،ليكون
ّأول ممثل مصري ينال جائزة دولية.
وك ـ ــان ال ـف ـي ـلــم م ــن أعـ ـم ــال الــواق ـع ـيــة
الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا امل ـص ــري ــة،
االنفتاح
وحـمــل إدان ــة كاملة لعصر
ّ
وت ــآك ــل الـطـبـقــة امل ـتــوس ـطــة ،كـمــا أن ــه
ان ـت ـهــى ب ـصــرخــة ن ــور ال ـش ـه ـيــرة «يــا
والد الكلب» في إدانة لكل ما يحدث
مــن ت ـح ـ ّـوالت اقـتـصــاديــة وسياسية
واجتماعية.
واس ـت ـم ــرت رح ـل ــة اإلب ـ ـ ــداع ب ــن نــور
وعـ ــاطـ ــف وتـ ــوالـ ــت األع ـ ـمـ ــال امل ـه ـمــة
ومـنـهــا «ال ــزم ــار» ( )1985و«ضــربــة
م ـع ـلــم» (ّ .)1987
األول م ــأخ ــوذ عن
مسرحية «هبوط أورفيوس» للكاتب
تينسي ويـلـيــامــز وسـيـنــاريــو رفيق
الـ ـصـ ـب ــان وعـ ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم م ـن ـصــور،
واألغ ـ ــان ـ ــي ل ـب ـل ـيــغ حـ ـم ــدي .ي ـت ـنــاول
ال ـش ــري ــط ق ـصــة الـ ـش ــاب ال ـط ــال ــب في
كلية الهندسة الــذي يـقـ ّـدم مسرحية
تجعله ُمضطهدًا ُ
وم ـطــاردًا مــن قبل
الـسـلـطــة ،وي ـعــد م ـحــاولــة أخـ ــرى من
عاطف الطيب ونور الشريف لفضح
ً
الفساد ّأوال ثم الثورة عليه.
وكـمــا شكلت سينما عــاطــف الطيب
ون ــور وبشير حــالــة خــاصــة ،نالحظ
ّ
أيضًا أن نور الشريف هو أكثر فنان
ّ
قدم أفالمًا للسينما العربية مأخوذة
ع ــن روايـ ـ ــات لـنـجـيــب م ـح ـفــوظ .ولــم
ّ
ت ـكــن م ـص ــادف ــة أن ّأول دور يـقـ ّـدمــه
ن ــور فــي السينما مــع امل ـخــرج حسن
اإلم ــام ك ــان «قـصــر ال ـش ــوق» لنجيب

